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f
الحمد لله خالق األكوان وملهم اإلنس�ان لمعرفة ما يكون وما 
كان مما شاء لعباده اإلحاطة في األزمان، والصالة والسالم على 
خير إنسان، سيدي األكوان محمد بن عبد الله رسول الله المنزل 
عليه وحي الس�ماء لتحقي�ق معرفة التوحي�د الخالص للرحمن، 
واألخذ بقواعد وتطبيقات اإلس�الم واإليمان واإلحسان إلقامة 
ص�رح الدي�ن اإلس�المي ال�وارث لألدي�ان، وعم�ق النظ�ر ف�ي 
عالمات الساعة وما يترتب على علوم المتغيرات والمستحدثات 
عن�د اقترابها لتجن�ب االنحراف�ات ومضالت الفت�ن بين اإلنس 
والج�ان، وص�ل الله�م عل�ى اآلل األطه�ار حملة منه�ج النمط 
األوس�ط األخي�ار الس�الكين طري�ق االنتص�ار للدي�ن وثمرات�ه 
الظاهرة والباطنة على أش�رف مس�لك واعتب�ار، وعلى أصحابه 

من المهاجرين واألنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
)وبع�د( فإن مس�مى )الخويصة( في أحادي�ث النبي صلى الله 
عليه وآله وس�لم االس�تباقية عن متغيرات ومستجدات المراحل 
يلزم وضع أس�س منهجية ش�رعية مس�تمد من قواعد وتطبيقات 
علم آخر الزمان المسمى في نص حديث جبريل بالعلم بعالمات 
الس�اعة والمع�روف اصطالح�ا بفق�ه التحوالت لضبط ش�ؤون 
الوس�ائل الحضاري�ة  ومنج�زات اآلل�ة ومس�تجدات االخت�راع 
واالكتش�اف وربطها بالخالق س�بحانه، وترش�يد استخدامها في 
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حياة األجيال، رغبة في تحرير العقل المسلم من لوثة االنحراف 
الموج�ه بالوس�ائل، ووقاي�ة للناش�ئين م�ن البني�ن والبن�ات من 
مض�الت الفت�ن ما ظه�ر منها وما بط�ن، وهذا أوان الش�روع في 

المقصود وبالله التوفيق..
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الدرس األول
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لما خلق الله آدم وعلمه األسماء أودع في طبيعته سر االكتشاف 
واالستكش�اف واالخت�راع وح�ب التجربة والمغام�رة، والقدرة 
الفكرية على تكوين الش�يء حس�ب الحاجة وتس�ميته وتطويره 

وفق وسائل الهيمنة على تطويع المادة قبل تفجير الطاقة.
ومن�ذ أن اس�تعمر اإلنس�ان األرض وهو يس�تلهم الجديد تلو 
الجديد في ش�ؤون تفاعله مع الحياة، ويتلقى من ضوابط الوحي 
المزي�د تلو المزيد لوضع قواعد المعاملة الش�رعية في الش�ؤون 

الروحية توحيدًا وتشريعًا وقيمًا .
وما من مرحلة إال وكان لها نبيٌّ وكتاب .. حيث كانت الشعوب 
المتحولة ق�د تتغلب عليها ماديُتها وأفكاُره�ا الذاتية، فتضطرَب 
منه�م قضايا الغي�ب والروح والديانة، فيعيد الح�قُّ ابتعاَث النبي 

تلو النبي، وينزل الكتاب تلو الكتاب.
ومرج�ع هذا القول نص الق�رآن المبين الذي ه�و آخر الكتب 
المنزلة من عند الله، وسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم 

الت�ي ُألهمها من عن�د الله)ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں (   ]المائدة:48[.
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وللق�رآن إش�ارة إل�ى نم�اذج م�ن التطور الش�رعي ف�ي المادة 
وتفعيلها كانت على العهود اإلنسانية السابقة.

وألجل هذا فالنص القرآني والحديثي هما أصل اعتمادنا على 
دراسة التطور المادي في الحياة البشرية، كما أنهما أيضًا معتمدنا 
في معرفة قضايا العقيدة والش�رعية ومراتب السلوك، ومتغيرات 

المراحل ومستجداتها.



طبعة حتت التعديل8 املرجع الرتبوي الرشعي

الدرس الثاني
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ال يمكن بأي حال من األحوال دراسُة التاريخ اإلنساني بوجهيِه 
المادي والروحي إال باالستناد إلى النص القرآني والحديثي.

وال يمك�ن معرف�ة التوصيف القرآن�ي والحديثي ألم�ر الحياة 
الش�رعية والوضعية إال بالنظر في الترات�ب النصي الحامل صفَة 

االكتمال.
فالق�رآن ن�زل عل�ى رس�ول الله صل�ى الل�ه عليه وآله وس�لم 
منجمًا خالل 23 س�نة منها ثالثة عشر سنة بمكة، وعشر سنوات 
بالمدينة، ثم انقطع الوحي القرآني بموت رس�ول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم.
والس�نة الش�ريفة وافقت حياته صلى الله عليه وآله وس�لم منذ 

مرحلة مكة إلى وفاته بالمدينة عليه الصالة والسالم.
إذن فش�رط العلم بشؤون حياة اإلنسان كامنة في دراسة هذين 

النصين عند اكتمالهما.
ويتح�دد اكتم�ال القرآن بآخر آية نزلت على رس�ول الله صلى 

الله عليه وآله وس�لم في حجة ال�وداع وهي قوله تعالى: )چ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڌ(   ]المائ�دة:3[، وف�ي رواي�ة أن آخ�ر آي�ة نزل�ت : )ېئ ىئ 
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ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب (   
]البقرة:281[.

فجمعت اآلية األخيرة بين شأن التوحيد والتشريع وآية السلوك 
ف�ي معاملة العبد مع الرب ومعاملته م�ع الحياة وقوانينها المادية 
المكتشفة وقوانينها الوضعية المبتكرة ، كما يتحدد اكتمال علوم 
الس�نة بحديث جبري�ل الذي كان م�ن آخر أحاديث رس�ول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم قبيل وفاته.
فاآلي�ة )چ چ چ ڇ( ضاب�ٌط ش�رعيٌّ لتصحيح 

العقائد المنحرفة واكتمال الدين اإلسالمي ، 
وتمامه�ا: )ڇ ڇ ڇ( حصٌر تامٌّ لكافة ما أنعم الله 

به على البش�رية من شؤون الحياة والتفاعل معها. ومثلها )ىئ 
ىئ ی ی ی ی (   ]النحل:53[ )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ(   ]اإلسراء:83[.
 ) ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ( اآلي�ة:  ذات  ف�ي  وقول�ه 
عقي�دٌة وش�ريعٌة ومرات�ُب س�لوٍك وأخ�الٍق وضواب�ُط متغيراٍت 

ومستجداٍت.
ويقابلها في حديث جبريل ما مثاله : 

»أخبرني عن اإلسالم« الشريعة ، 
»أخبرني عن اإليمان« العقيدة ، 

»أخبرني عن اإلحسان« مراتب السلوك ، 
أخبرن�ي ع�ن الس�اعة« و »أخبرن�ي ع�ن أماراته�ا« المتغيرات 

والمستجدات ونهاية الكون.
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الدرس الثالث
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تت�درج معرف�ة الناش�ئة من�ذ الصب�ا حتى البل�وغ عل�ى الدمج 
الشرعي بين معرفة مبادئ اإلسالم وأركانه وتطبيقاته، 

ومبادئ اإليمان وأركانه وتطبيقاته، 
ومبادئ علم اإلحسان وأركانه وتطبيقاته، 

ثم العلم بعالمات الساعة وأركانه وتطبيقاته، 
ُه من  فيكتم�ل البن�اء الهيكل�ي الش�رعي بإعط�اِء كلِّ عل�ٍم َحقَّ

التعليم والتفصيل. 
وتتنامٰى مسؤولية التلقي والترقي والتوقي خالل مسيرة مرحلة 
النض�وج العم�ري بي�ن س�ن البلوغ إل�ى مرحل�ة اكتم�ال نوازع 

الشباب حتى مبلغ األربعين من العمر، 
�نُّ الُعْم�ِريُّ للّرش�د وتس�تقيم قناة المس�لم على  ويكتم�ُل السِّ
طري�ق الهداي�ة، وتعود علي�ه عائ�دات التلقي والترق�ي والتوقي 

بالخير الوفير والفتح الكبير غالبًا.
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بع الدرس الرا
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يتم ف�ي هذه المراحل بناء الوعي الش�رعي للناش�ئ والناش�ئة 
على النحو التالي:

المرحل�ة األول�ى: مرحل�ة التلقي )مرحل�ة اإليص�ال( ، وفيها 
يتلقى الناشئون علم اإلسالم وأركانه وعلم اإليمان وأركانه.

المرحلة الثانية: مرحلة الترقي )مرحلة الوصول( ، وفيها يتلقى 
الناشئون علم اإلحسان وآداب الدين علمًا وعمال.

المرحل�ة الثالث�ة: مرحل�ة التوق�ي ، وه�ي مرحل�ة دراس�ة فقه 
التحوالت: متغيراٍت ومستجداٍت.
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الدرس الخامس
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مص�ادر االنح�راف الفكري في األم�م والش�عوب ترجع إلى 
أصليِن اثنيِن:

• قرار العلم واالعتقاد.	
• قرار الحكم واالقتصاد.	

فاألول: ضابط شرعي الستقامة العقائد والشرائع واألخالق.
والثاني: ضابط ش�رعي للتعامل م�ع الحياة والتفاعل مع تطور 

أسبابها.
وكال المصدري�ن يتداخالن ويترافقان في ضبط مس�يرة الحياة 
أو انحرافه�ا، فما من انحراف في الحك�م واالقتصاد إال ويقابله 
انحراف في العلم واالعتقاد، وما من انحراف في العلم واالعتقاد 

إال ويقابله انحراف في الحكم واالقتصاد.
وأصل االنحراف في القرارين تأليُه العقل وتقديمه أمام الغيب 
والمس�لَّمات ، واجته�اد العق�ل حياَلها ليب�رَر ما انَبَه�َم عليه من 
حكم�ة اإليمان بالغي�ب في مس�ائل العقيدة والش�ريعة ومراتب 

السلوك.
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وضاب�ط فهمن�ا لمواقع االنحراف ف�ي القرارين ه�و علم آخر 
الزمان بأوجهه الش�رعية الثالثة: نصوص المتغيرات، ونصوص 

المستجدات، ونصوص اآليات الكونية والمالحم.
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الدرس السادس
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تضافرت الدراس�ات الشرعية منذ عهد التدوين ووضع قواعد 
عل�م األص�ول أن أركان الدي�ن ثالث�ة: )اإلس�الم � اإليم�ان � 
اإلحسان( فانضبط بهذه األركان الثالثة )أمر الشريعة وأحكامها 

� وأمر العقيدة وثوابتها � وأمر مراتب السلوك وشروطها(.
وظ�ل العلماء يتناولون أم�ر المتغيرات والمس�تجدات ضمن 
دراس�ة الي�وم اآلخر من أركان اإليمان ، ول�م نقف على أول من 
ربط بين المتغيرات والمس�تجدات وبي�ن أركان اإليمان، ولكن 

هذا هو المتداول في كتب العلم تفسيرًا وحديثًا وِسَيرًا.
وكان لغي�اب الرك�ن الراب�ع م�ن أركان الدين أث�ر خطير على 
مس�يرة األركان الثالثة ذاته�ا ، حيث أصبح الب�ر والفاجر يعتمد 
عل�ى علم األص�ول وقواعده في تأيي�د اجتهاده ورأي�ه ومخالفة 
غيره، وتكفيره أو تبديعه وتش�ريكه وتضليله ، حتى تحولت هذه 
العلة إلى ظاهرة سلبية قامت عليها فتن ومضالت فتن بين علماء 

السلطان وعلماء الشعوب إلى اليوم.
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بينم�ا وظيفة الرك�ن الرابع االهتم�ام باألركان الثالث�ة لمعرفة 
الثواب�ت والعم�ل به�ا، واالهتم�ام بالمتغي�رات والمس�تجدات 
لمعرف�ة األوعي�ة الحامل�ة للعل�م والحك�م وثم�رات انحرافه�ا 

واتخاذ الموقف المناسب منها.
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منذ إعادة القراءة الشرعية لحديث جبريل بوحدته الموضوعية 
والش�رعية وربط�ه ب�أركان الدي�ن الثالث�ة َتَبّين�ْت أهمي�ُة التعيين 
للمتغي�رات والمس�تجدات عب�ر تاري�خ البش�رية كلها إل�ى قيام 
الس�اعة، وصار من الالزم إعادة القراءة الش�رعية باللغة الرباعية 

ألمور:
األول: صياغة علم الثوابت مادًة شرعيًة وأوعيًة.

الثاني: تجديد لغة التربية والتعليم والخطاب اإلسالمي.
الثال�ث: إعادة علم الس�اعة كأمارات وأش�راط وعالمات إلى 
موقعه�ا من الدراس�ة الركني�ة ، وعزلها عن الي�وم اآلخر ، ليبقى 
موض�وع الي�وم اآلخ�ر مقي�دًا بَوْجَبِة الس�اعِة ونهاية الك�ون، أما 
المتغي�رات والمس�تجدات فموقعه�ا دراس�ُة م�ا يس�مى )بفق�ه 
التحوالت( ،  والتي انحصرت في إعادة  دراس�ة األقسام الثالثة 
للعالم�ات )الكب�رى � الوس�طى � الصغ�رى(، وم�ا ترت�ب على 
الدراس�ة م�ن ترتي�ب قواع�د العالم�ات وتوزيعها عل�ى المدى 
الزمن�ي للتاري�خ اإلنس�اني بفق�ه التح�والت وعلوم�ه الخمس�ة 

المفصلة في »النبذة الصغرى« وغيرها.
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الدرس الثامن

ِ
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�ح
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ّ
��� �ل��نيخَ�ْم��ِس��ُي ا �و�مُ ا

ُ
��ل�عُ��ل ا

األول: فق�ه النواق�ض والنقائ�ض ومض�الت الفتن وأس�باب 
الوقاية منها.

الثاني: فقه اإلش�ارات والبشارات والنذارت وفقه الحصانات 
وشرف العدالة والسند.

الثال�ث: فق�ه مس�تجدات العل�وم النظري�ة والتطبيقي�ة )علوم 
النظري�ات وآلي�ات التطبي�ق( والثقاف�ات وم�ا يخ�ص اإلعجاز 

العلمي والمعارف المتنوعة سلبية وإيجابية.
الرابع: فقه األشراط الكونية والمالحم.

الخامس: فقه الربط بين الديانة والتاريخ.
ولمعرف�ة هذه العلوم بالتفصي�ل يراجع كتابا »النبذة الصغرى« 

و»اإلقليد«.
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الدرس التاسع
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أكدت دراس�ة فق�ه التحوالت المعتمدة عل�ى نصوص القرآن 
والس�نة أن العلوَم النظرية والتطبيقي�ة وثمراتها جزٌء ال يتجزأ من 

تركيب العلم برباعية األركان من حديث جبريل.
وذلك منذ أن برز في العالم اإلنساني عصر العلم وظهور اآللة 
وم�ا ترت�ب على ذلك من مس�مى الثورة الصناعي�ة ، وما أحدثته 
ف�ي العالم المعاصر من مض�ادة للدين، واعتقاد الكثير من حملة 
األفكار الجاهزة أن معركة علماء القوانين النظرية على الكنيس�ة 
وقساوس�ها وأحبارها يمكن أن تنس�حَب على الديانة اإلسالمية 
وثوابتها.. باتهامها بالتحجر والكهنوت ومحاربة العلم والتطور.
واألصل في اس�تداللنا على موقع االختراعات واالكتشافات 
والعل�وم النظري�ة وتطبيقاته�ا إعادة ق�راءة النص�وص وإحياء ما 
س�كت عنه من فتح باب الدراس�ة لمواضيع الركن الرابع قواعد 

وتطبيقات.
فالرب�ط الش�رعي في اإلس�الم بي�ن الديانة ومخرج�ات العلم 
النظ�ري معرف�ة الم�راد الش�رعي من قوله صل�ى الله علي�ه وآله 

وسلم: »أخبرني عن أمارتها«؟
واألم�ارات عل�م مس�تقل بذات�ه تنط�وي في�ه كافة عل�وم آخر 
الزم�ان ومخرجاتها الفكري�ة والعلمية واالجتماعية والسياس�ية 
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واالقتصادية والتربوية والتعليمية واإلعالمية ، وقضايا االختراع 
واالكتشاف وما يستجد منها في كل عصر وزمان.
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الدرس العاشر
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��ي �ل��
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ِ
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��لن��ي ���ن  ِ
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ّ
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ُ
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�لُ �ِم��ْن س�ي ��صِ �لِي��ْن

بعد الدراس�ة المتأنية لعالمات الس�اعة وأمارته�ا تبين أن علم 
آخ�ر الزمان وفقه التحوالت يقس�م أمر  ما بين يدي الس�اعة إلى 

موضوعين:
األول دراس�ة المتغي�رات ، وتش�مل ق�رار الحك�م واالقتصاد 
وتطبيقاتها ، كما تشمل قرار العلم واالعتقاد وتطبيقاتها والعلوم 
الكوني�ة والكوارث الطبيعية ، وُتعرف المتغيرات بمعرفة أقس�ام 

العلوم الخمسة.
الثان�ي دراس�ة المس�تجدات ، وتش�مل م�ا يظه�ر م�ن ثمرات 
االخت�راع واالكتش�اف والصناع�ة وم�ا ينتج م�ن تطوي�ر المادة 
وتفجي�ر الطاق�ة ، وم�ا لم يظه�ر مما يتوق�ع ظهوره في مس�تقبل 
الزم�ان، ويع�رف مكانها في الق�رآن بالتدبر والتأم�ل في منطوق 

اآليات الكريمة.
فف�ي المتغي�رات يفهم م�ن قول�ه تعال�ى: )ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ (   ]الرع�د:11[ معن�ى التغيير وأس�بابه س�واء 
ف�ي الفرد أو األس�رة أو الجماعة أو األم�ة ، فأول االنحراف يبدأ 
بالنف�س وهيمنتِها على الذوات ، ومنها ينش�أ التََّغيُّر في القوم من 
فس�اد وهالك ودمار، ومتى ما بلغ َتَغيُّ�ُر النفوس مداه أجرى الله 

عليه�م معنى قول�ه: )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
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المس�تجدات  وف�ي  ]اإلس�راء:16[،    ) ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
ى  ى  ې  ې  ې  )ې  قول�ه:  م�ن  ذل�ك  يفه�م 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 

ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

ی(   ]يونس:24[.
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الدرس الحادي عشر

ِ
ن

�
��ِي ِ

��ل�عن ِ ا
�لّ�ا�ي ِ

ِ �نِ�ُم���ن
�ي ا يَ�ّد �ِي��ن
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�ي رِا ِ

ّ
�ِي��نيَ�ي

ُ
��لم ���ِي�ُي ا ��عيَ�لِ�ا

علم مما سبق أن من عالمات الساعة  ما هو مختص بالمتغيرات 
في ش�أن الحكم والصراع حوله ، وش�أن العل�م واالختالف في 

فهومه ومخرجاته.
ومن فروع العل�م ومخرجاته تأتي مس�تجدات العلوم النظرية 

والتطبيقية ودراسة القوانين.
وكان ظهوُر هذه المس�تجدات مرتبطًا بمرحلة زمنية معينة هي 
مرحلة الثورة الصناعية وظهور اآللة في أوائل القرن الثامن عشر 
الميالدي، وتكاد أن ترتبط دراس�ة المس�تجدات بما سماه العلم 
الش�رعي »الغث�اء والغثائي�ة«، وه�ي مراحل األحالس والس�راء 

والدهيماء والفتنة الرابعة وما تالها من المراحل.
وهذه المراحل سادت فيها آثار المستجدات العلمية ، وكانت 
راف�دة للمتغي�رات الفكري�ة والسياس�ية واالجتماعي�ة والعقدية 

واالقتصادية وهلم جرا.
وبس�ببها ص�ار انتم�اء ه�ذه العل�وم للعال�م الصناع�ي الغربي 

والشرقي ممن ال يدين باإلسالم وال يعيره باالً وال مكانا.
وقد س�ماه علم فقه العالمات )بمضالت الفتن( ألثرها البالغ 
في قراري الحكم والعلم، وقراري االقتصاد واالعتقاد المشروع 
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.. على أيدي من سماهم علم الساعة )باألئمة المضلين(.
واألئمة المضلون : هم س�ادة العمل في تغيير س�ير دفة الحكم 
واالقتصاد، وسادة العمل في تغيير مسارات العلم واالعتقاد في 

كل زمن من أزمان التحول وشمول المتغيرات.
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الدرس الثاني عشر

ِ
ِ�يِّ��ي

�لن �ْن���يَا ِأ
�ل��
� ��ٰ ا

ِ
ّيَ��ٌي ��عَ��ل ��ن

ُ
 ��ِو�ح

ِ�يّيَ��ٌي
��ن ��نّل�

ِ
�ِم��ٌي ر ِ��يخْ

��يَ��ُي �لن ل� سِن �����ّصِ ا

ظه�رت اآلل�ة وب�رزت آث�ار الصناعة ف�ي العالم تحم�ل عهدًا 
جديدًا ووسائَل متطورًة وقابلًة للتطوير.

وكان األص�ل ف�ي ظهوره�ا م�راد الح�ق س�بحانه في عب�اده ، 
الستغالل ما أودع لهم في أفجاج األرض من الثروات والمعادن 

والخيرات وشكر الله عليها.
وبهذا تكون ثم�راُت الصناعة ومخرجاتها نعم�ًة ربانيًة تندرج 

تح�ت معن�ى قول�ه تعال�ى: )پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ (   ]إبراهيم:34[.

كم�ا أنها حج�ٌة  قائم�ٌة على اإلنس�انية ، ليهلك م�ن هلك عن 
بين�ة ويحيا من حّي ع�ن بّينة، فالصناعة واآللة وثمراتها كش�فْت 
لإلنس�انية آفاَق دراس�ة الكون العظيم ، سواء في طبقات األرض 
وس�طحها أو ف�ي  طبق�ات الج�و، واإلس�الم يعزو ذل�ك لخالق 

القوانين:
 ت�دل عل�ى أن�ه الواح�ُد وف�ي كل ش�يء ل�ه آي�ٌة

وليست الفضيلة في هذا للكفر واإللحاد ، وإنما الفضيلة للعلم 
وتط�وره، والعلم هبٌة من الله لعباده وليس اختيارًا ذاتيًا لإلنس�ان 
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، وال ثم�رًة من ثمرات العقائ�د وتنوعها، والكافر والملحد يعزو 
ذلك لدراسة القوانين وحسب؛ ولكنه علم يقوم ويتأكد بالمعرفة 

والتجربة واإللهام والدراسة.
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الدرس الثالث عشر
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هناك العالُِم الُمْحَتِرف ، وهناك الّسياسيُّ الُمنَْحِرف.
فالعالِ�م الُمْحَتِرف صاحب التجِربة واالختراع واالكتش�اف ، 

وبه قامت عوامل التطوير الوسائل ومعرفة قوانينها.
والسياس�ي الُمنَْح�ِرف مال�ك ق�رار الحك�م أو المش�اِرك فيه، 
 ، والمكتش�فين  العلم�اء  رات  مق�دَّ عل�ى  الهيمن�ة  وصاح�ب 

والمستثمر لذلك.
َر اس�تبداُد الساسة المنحرفين في العالم،  ِر الصناعة َتَطوَّ وبَِتَطوُّ
حيث صاروا ينفذون مشاريع الهيمنة االستعمارية ضد الشعوب 

معتِمِديَن على وسائل القوة الصناعية.
وكما أن للساسة المنحرفين وجهًا سلبيًا في التخطيط والتنفيذ؛ 

فإن لهم وجهًا إيجابيًا استفادت منه الشعوب واألمم .
حي�ث برزت مظاهر الحضارة ووس�ائلها لتؤدي دور اس�تقرار 

اإلنسان وضبط شؤون حياته اقتصاديًا واجتماعيًا وإداريًا إلخ.
إن ناتج العقل البش�ري عطاٌء مش�ترٌك وثمرٌة من ثمار المعرفة 

اإلنسانية.
وأم�ا سياس�ة االس�تبداد واالس�تعمار واالس�تحواذ وتجهي�ل 
الش�عوب فمشروع الساس�ة في قراري الحكم والعلم في العالم 

كله، وهو من عالمات الساعة في انحراف الحكم والعلم.
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بع عشر الدرس الرا
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يضع العلم بعالمات الساعة الحاوي على علم مضالت الفتن 
والوقاية منها ثقافًة ش�رعيًة ُتنَظُِّم عالقة المس�لم بم�ا تفرزه اآللة 

وما تعرضه وسائلها:
أوالً: ال يتعارض العلم النظري والتطبيقي بكونه علمًا مع علم 
الديان�ة الش�رعي إال من حي�ث التطبيقات التي ي�روج لها الكفر 

والفسق واالنحالل.
ثانيًا: العلم الش�رعي والعلم النظري نعمة من الله أجراها على 
يد النوع اإلنساني إلصالح أمر خالفته في األرض التي خلق من 

أجلها.
ثالثًا: اس�تخدام الوس�ائل الصناعية اإليجابي�ة عمل ال يخالف 
الدي�ن، وإنما الذي يخال�ف الدين ما يعرض على الوس�ائل، أو 

يدخل في خدمة المحرم والممنوع.
رابع�ًا: العلم النظري يس�هم في التنمي�ة والتطوير االجتماعي، 
ووس�ائل التعليم والتقنية هي جزء من النس�يج المعرفي المثاب 

عليه عند استخدامه إيجابيًا في إطار المشروع.
خامس�ًا: تعد بعض الوس�ائل الصناعية والتقنية مما يجب على 
األجي�ال تعلم ما يحتاجه�ا المجتمع المعاصر منها، من ش�ؤون 
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واالقتص�اد  والهندس�ة  والط�ب  واإلع�الم  والتثقي�ف  التعلي�م 
واإلدارة وغيره�ا، م�ع التحص�ن ب�كل م�ا يخت�ص ب�ه المس�لم 
والمس�لمة من الوقاية من مضالت الفتن خالل مراحل الدراسة 

ومراحل الوظائف واألعمال الكسبية.
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الدرس الخامس عشر
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مم�ا أخبر عنه رس�ول الله صلى الله عليه وآله وس�لم ش�موُل 
النقض والنقائض والقبض في آخر الزمان.

فالنق�ض إبط�ال العم�ل بالش�يء وإزالت�ه م�ن أساس�ه، وهذا 
م�ا أص�اب األمة م�ن تظاف�ر أعدائها بالتدخ�الت الفكري�ة التي 
عمل�ت على رب�ط بعض الش�عوب بالثقافة العلماني�ة والليبرالية 

واإللحادية، مما أوجد جياًل يكّذب بثوابت الديانة.
أم�ا النقائض فهو الصراع المذهب�ي والطائفي والعقدي القائم 
عل�ى نق�ض عمل صال�ح بدليله ؛ ليح�ل محل محل�ه عمل آخر 

بدليله كمن يبطل القنوت والبسملة وغيرها.
وأم�ا القب�ض فه�و أن�واع ، ومن�ه سياس�ة المناه�ج المقبوضة 
الموجه�ة لمصلح�ة ال�رؤى واألف�كار السياس�ية واالجتماعية، 
وقب�ض العلماء ع�ن أداء واجبهم الش�رعي ، وحبس�هم وإقالق 

نفسياتهم حتى يؤول أمرهم إلى االنقباض عن الناس.
وكل هذه األمور تصل إلى الناس بالوسائل اإلعالمية وشبكات 
التواص�ل إضافة إلى من يحملها من أصحاب األفكار المتناقضة 
وبثها في المجتمعات إما بالس�لطة في القرار أو بالتجمع الفئوي 

والحزبي.
فص�ار م�ن واج�ب العل�م ف�ي المرحل�ة المعاص�رة تحصين 
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األجيال من س�موم اإلعالم وش�بكات التواصل في مسائل نشر 
النقض والنقائض وف�ي القبض، وغيرها من معروضات األفالم 
والمحاضرات والمسلس�الت والمس�رحيات، وأفالم الكرتون 
والمغام�رات الحاوية على العنف وإش�اعة الذم والدم، ومقاطع 

الفجور واالنحالل.
وكل ه�ذه األمور تلزم المس�لم أن يتجنب كل هذه الس�لبيات 
ويجنب أبناءه وأس�رته مثل ذلك، ويرّش�د استخدامهم للوسائل 

والمالحظة على ما يعرض فيها.
إن فق�ه النواق�ض يب�رز العالق�ة بي�ن ه�ذه الظواهر ووس�ائل 
انتش�ارها بما يعرف بالمستجدات، وحيثما كان القبض والنقض 
الس�لبي كان هناك توظيٌف للمستجدات بطريقٍة سلبيٍة، مما ُيبرز 
عالق�ة المس�تجدات الحديث�ة بانتش�ار االنحراف عندم�ا تكون 
الوس�ائل بي�د أه�ل االنح�راف ، وفي المقاب�ل فإنه يمك�ن أيضا 
تسخير المستجدات الحديثة في الجوانب اإليجابية عندما تكون 
الوس�ائل والمس�تجدات بيد أهل االس�تقامة بعيدا عن متغيرات 

النقض والقبض.
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الدرس السادس عشر
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لقد فرضت وس�ائل اإلعالم وش�بكات التواصل نفس�ها على 
كافة وسائط الحياة ، حتى صارت إحدى ضروراتها التي يصعب 
االس�تغناء عنها، ولكنها مع ذلك خرجْت عن وظيفتها اإليجابية 
ف�ي بع�ض جوانبها إل�ى جوانَب س�لبيٍة له�ا أثرها على الناش�ئة 
واألجي�ال، مما فت�ح لهم أفقًا م�ن االطالع على م�ا ليس لهم به 
م�ن حاجة ، فَصَرَفه�م عما هم له محتاجون وب�ه ملزمون، فكان 
ذلك س�ببًا في تش�تيت أذهانه�م وإثارة عواطفه�م ووقوعهم في 

االنحرافات الموجهة باإلعالم وغير الموجهة.
ولخط�ورة األم�ر ف�ي تربية الناش�ئة نح�دد األم�ور التي يجب 

ترشيد الناشئة فيها ، ومنها:
الكمبيوتر، وكيفية استخدامه.  . 1
واآليباد،  باس�تخداماته وآثاره النفسية والصحية ، وأثرها . 2

الس�لبي ف�ي القي�م واألخالق والمب�ادئ وما يش�وبها من 
ش�وائب الهت�ك واللغ�ة العاطفي�ة المش�ينة والح�ركات 
المثي�رة، ويق�اس على هذه األجهزة ما تبقى من الوس�ائل 
المش�ابهة واأللعاب اإللكترونية وغيرها.أفالم الكرتون، 

بتحديد استخدامات عروض أفالم الكرتون.
التلفزي�ون ومس�رحيات األطف�ال، واس�تخدامات . 3 ب�رام 
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ع�روض المس�رحيات وقنوات األناش�يد الت�ي تعمل بال 
توقف طيلة اليوم والليلة.

السوني وما شابهه، واستخدامات ألعابه المختلفة.. 4
الفيس�بوك والتوتر وأش�باهه ، واس�تخدام برامج شبكات . 5

التواصل، ومنها الوتسب وأمثاله ، بكافة آثارها السلبية.
هذه الوسائل هي المس�ؤولة مسؤولية مباشرة على تبديد بركة 
األوق�ات وإضع�اف همة البني�ن والبنات في االلت�زام باألعمال 
الصالحة والطاعات، وإضعاف همم الناش�ئة في التعليم والتربية 

وفي كافة أنشطة الحياة العلمية واالجتماعية.
إضافة إلى وس�ائل أخرى س�بقت أجهزة اإلع�الم وهي إعادة 
صياغة المناهج التعليمية صياغًة موجهًة بعقول وأفكار الساس�ة 

المنتمين إلى العلمانية والليبرالية واإللحاد وغيرها.
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الدرس السابع عشر
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مما ال شك فيه أن أهل التخصص والبحوث الطبية واالجتماعية 
يحذرون من اإلفراط في اس�تخدام الوسائل اإلعالمية وشبكات 
التواص�ل ومجموع اآلالت التقنية الحديثة لأللعاب والخدمات 

المتنوعة.
وهنا نشير إلى اجتماع الخطرين معا:

األول: م�ا يترت�ب عل�ى اإلف�راط ف�ي االس�تخدام م�ن آث�ار ، 
وإث�ارة عواطف غريزية تؤدي إلى فس�اد الذوق وتحمل التبعات 

والسيئات.
الثاني: نشوء ضعف وعلل صحية على أجزاء الجسم وأعضائه 

وجوارحه.
ومن بعض هذه العلل الخطيرة:

النظ�ر ال�دؤوب لألجهزة يصيب النظ�ر بالضعف ويلهب . 1
ش�بكة العين ويؤث�ر على تحديق البص�ر وقوته، ويضعف 
الذاك�رة والبديهة، ويصيب طالب العلم باالتكال في حل  
أعصى المس�ائل الحس�ابية والمع�ادالت إل�ى الكمبيوتر 
والج�وال ، مم�ا يقت�ل اإلب�داع الذهني القائ�م على طول 
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الممارسة للمسائل والمعادالت واألمور المستعصية.
يه�در أفض�ل األوق�ات الت�ي يحتاجها الناش�ئ والناش�ئة . 2

لم�ا ينفع ويفي�د في الحي�اة التعليمية والتربوية واألس�رية 
واالجتماعية، وقد يصاب المدمن على استخدام األجهزة 

بعلة التوحد واالكتئاب وكراهية المجتمع واألسرة.
إضع�اف الق�درات الذهنية ع�ن مكانته�ا الطبيعي�ة ، كأن . 3

تصاب الذاكرة بالكسل والبديهة بالضعف وقلة التركيز.
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الدرس الثامن عشر
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أه�م ما يس�اعد المربي على حس�ن معالجة الناش�ئ والناش�ئة 
حسُن الترشيد والتوجيه مع متابعة المربي إلى جانب األب واألم 
في األسرة، وتكون المتابعة على صفة التوجيه ال المنع المباشر، 

والتوجيه يطبق بالطريقة التالية:
أوالً: وض�ع مقدم�ة عن األخالق الش�رعية ، وم�ا يجب علينا 
فعل�ه وم�ا يجب علين�ا تركه ، والث�واب المترتب عل�ى ذلك من 

خالل دراسة وسائل التلقي والترقي والتوقي.
ثاني�ًا: رفع مس�توى اإلحس�اس بالمس�ؤولية في الف�رد، بدليل 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: »ُكلُُّكْم راٍع وُكّلُكْم َمْسُؤوٌل عن 

َرِعّيتِه« ، ورعية الفرد جوارُحه.
ثالث�ًا: َيمنع المربي واألُب واألمُّ الناش�َئ من االش�تغال الدائم 

بسلبيات األعالم وشبكات التواصل: 
ألنها لم يس�خرها الله لذلك ، وإنما س�خرها للنفع واإلفادة ؛ 

ولكن الشيطان وجنوده يسخرونها للفساد واإلفساد.
وألن كلَّ إيجاب�يٍّ ف�ي اإلع�الم ال ُيمنع منه الناش�ئ والناش�ئة 

ولكْن بعد علمهم بأنها إيجابيٌة بعد المالحظة عليها.
فأف�الم الكرت�ون مث�اًل ق�د يك�ون المع�روض به�ا فلم�ًا ع�ن 
الحيوانات في الغابة، فيجب أن ينبَّه الناشئ والناشئة من مخالفة 
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بع�ض المقاطع ل�آداب والقي�م كالح�وار العاطف�ي المصطنع 
بين الجنسين مصحوبًا بالموس�يقى والمناظر واأللوان المؤثرة، 
ومثله�ا أيضًا أفالم العنف والدم والمغامرات الخطيرة التي تبث 

الرعب والخوف.
ومثلها أفالم السحر وحكايات السحرة وتأثيرهم على تحويل 
الكائن إلى شيء آخر، أو الصور والرسوم الممسوخة ، كتحويل 
اإلس�فنج إلى كائن حي يتلفظ بألفاظ مخالفة آلداب اإلسالم أو 

تشكيالت الصلصال.
ومنه�ا دعاي�ات المعروض�ات الجريئ�ة كالمالب�س الضيق�ة 
والعارية وشبه العارية للنساء والمالبس ، المحتوية على كتابات 
ف�ي الصدر أو الظهر أو مؤخرة الجس�م س�واء باللغ�ة العربية أو 
أي لغ�ة أجنبي�ة، والمالبس الحاوية على صور النس�اء ورس�وم 

العواطف الجياشة كالقلوب والشفاه وما شابهها.
فعلى المرب�ي واألب واألم أن يتكلفوا المش�اهدَة لبعضها مع 

األطفال ، وحيثما ظهر الموقف المدسوس ينبُِّهه لذلك.
وأما ش�بكات التواصل فيلزم وضُع ضاب�ٍط مكتوٍب مع حامل 

الجوال من األبناء والبنات يحتوي على الشروط التالي:
اس�تعمل الجه�از ش�كرًا لنعمة الل�ه الذي أنعم ب�ه عليك . 1

باالستفادة وحسن التواصل.
الجه�از يجم�ع بي�ن عنص�ري الخي�ر والش�ر مث�ل العقل . 2

والقلب في اإلنس�ان، فالناش�ئ الخيِّر يبح�ث في الجهاز 
عن الخير فيثاب، والناش�ئ الشرير والش�ريرة يبحثان عن 

الشر فيؤثمان ويعاقبان.
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أتعهد بأن أس�تخدم الجهاز فيما ينفعني فقط، وإن خالفت . 3
فأنا أستحق العقوبة ومصادرة الجهاز.

حم�ل الجه�از مس�ؤوليٌة بي�ن الحام�ل ل�ه وقي�م الديانة، . 4
وبمق�دار توظيفه في الملهيات والمحرم�ات يبعد القلب 

عن الله وعن أدب الديانة.
أستغفر الله من كل خطأ يحصل مني في استخدام الجهاز، . 5

وأنوي أن ال أسخره إال فيما أحتاج إليه من عمل الخير.
التوقيع أو االسم والشهود.. 6

وأه�م ما في األمر موافقة األب واألم في األس�رة على توحيد 
المعالج�ة والموق�ف م�ن الوس�ائل، ف�إن اختل�ف أح�د منهم�ا 
عن اآلخر توس�عت ش�قة الخداع م�ن األبناء والبن�ات للوالدين 

واألسرة.
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الدرس التاسع عشر
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مسح كافة البرامج اإلضافية التي ال حاجة للناشئ بها.. 1
العقوبة عند ثبوت مخالفته في حينها ، وال تؤجل العقوبة، . 2

وهي باللوم إن كان يؤثر فيه، أو الهجر له والغضب أمامه 
حتى يعتذر عن العودة إلى ما قارفه، أو يضرب ضربات 

غير مبرحة في كفه أو قدمه.
كالرحالت، . 3 يحبها  التي  الرغبات  بعض  من  حرمانه 

واللعب، والطعام، حتى يلتزم.
رفاقه . 4 أو  معلمه  أو  أسرته  أمام  يقترفه  ما  بكشف  تهديده 

على سبيل التصغير والتحقير لفعله.
تختلف العقوبة باختالف السن واختالف الحالة المتلبَّس . 5

بها.
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تب�دأ فائدة المواضي�ع المطروحة في البحث عن�د اقتناع اآلباء 
واألمه�ات والمربي�ن بخطورة األمر الذي نتن�اول التحصين من 

أجله ، وَيلَزُم لهذه المهمة ما يلي:
أن يكون اآلباء واألمهات والمربون في مستوى المسؤولية . 1

لاللتزام بتطبيق ما يتناوله المنهج في أنفس�هم قبل أبنائهم 
وبناتهم وطالبهم.

أن يرتقي اإلحس�اس للمعالجة بحجم الحالة التي تعانيها . 2
األسرة من شتات األبناء والبنات.

أن ُيحس�ن المرب�ي تطبيق ه�ذا المنهج ويتلق�اه بالقبول ، . 3
ويمكن اإلضافة فيه بما يتناس�ب مع خصوصية كل أس�رة 

ومجتمع.
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مم�ا يجب العل�م ب�ه والتأكيد عليه في ش�أن التعل�ق الدؤوب 
م�ن الناش�ئة بالصورة واآللة ما ينش�أ من تركيبات نفس�ية وِقَيِمّية 

منحرفة ومنها:
تأثي�ر األلوان واألص�وات والمكياج على ثقافة الناش�ئ ، . 1

وعزل�ه عن حقيق�ة الطبيعة التي حوَلُه إل�ى طبيعة صناعية 
ف�ة ، مما ينتج عنه كراهية الحقيقة واإليمان، والتعلق  ومزيَّ
بالوهم والخيال وتقديسه ، ومما لوحظ في هذا المضمار 
ح�رص الناش�ئة عل�ى متابع�ة آبائه�م ومعلميه�م وجملة 
الش�خصيات االعتباري�ة عندم�ا يرونه�م ف�ي الشاش�ات 
والش�بكات، حت�ى يبل�غ حد اإلف�راط في اإلعج�اب، ثم 
يتالش�ى ه�ذا االهتمام واإلعج�اب عندما يلتقي الناش�ئ 
الحقيق�ة  وج�ه  عل�ى  والمرب�ي  واألم  ب�األب  والناش�ئة 
والممارس�ة اليومية، وكم ترى في الص�االت المغلقة من 
ينظر إلى المحاضر بإعجاب في الشاش�ة مع أنه ال يش�عر 
بذلك اإلعجاب لو التفت إلى المحاضر الماثل بين يديه.

إصاب�ة المفرط ف�ي متابعة األجه�زة والمعروضات بحالة . 2
م�ن انفصام الش�خصية وتمث�ل األدوار المتناقضة ، فأول 
فرص�ه المص�ورة ق�د يمثله�ا ممول�ون أول�و س�ابقة ف�ي 
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ممارس�ة التمثيل الماج�ن وأفالم العن�ف والعواطف، ثم 
يجده�م الناش�ئ والناش�ئة يمثلون في مس�رحيات أخرى 
وأفالم ص�ورة العلماء أو الصحابة أو أمهات المؤمنين أو 
الصالحات المؤمنات، فينشأ لدى الناشئ الشعور بإمكان 
الم�رء تطبي�ق الحالين : أن يكون مثاال للخير فيما يناس�به 
م�ن الواق�ع االجتماع�ي ومث�اال للعنف والش�ر والفس�اد 
فيما يناس�به أيض�ًا من الواقع االجتماع�ي ، وتتحول فيهم 
القي�م واألخ�الق إلى صورة يمكن تقمصه�ا عند الحاجة 

ومخالفتها الصريحة عند نشوء الحالة المخالفة لها.
ترويج الكذب وممارس�ته على وجه العادة ، حيث يش�هد . 3

الناش�ئ أقاوي�ل الكذب ومبالغات الدعاي�ات بما ال يقبله 
الذوق وال العقل ، سواء في الصورة أو العبارة أو الوسائل 

المحيطة أو نموذج المغامرة.
تكون عالق�ات وارتباطات عاطفية وفكرية تكس�ر حاجز . 4

الرقاب�ة التربوي والتعليمي واالجتماعي والسياس�ي على 
الناش�ئة، وق�د يترت�ب على ه�ذه العالقات أضرار نفس�ية 

وفكرية وإرهابية تضر بالمجتمع ومكوناته.
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الدرس الثاني العشرون
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ال ش�ك أن الوس�ائل الحديثة له�ا أهميتها ف�ي تحقيق مطالب 
الحياة والتواصل االجتماعي من كل الوجوه.

ويأتي خطر هذه الوس�ائل من اس�تخدامها اس�تخدامًا س�لبيًا، 
وم�ن هذه االس�تخدامات مقاهي االنترنت الخالي�ة عن الرقابة، 
حي�ث يترت�ب عل�ى الت�ردد إليه�ا مفاس�د أخالقي�ة واجتماعي�ة 
خطي�رة، إذ تكون محضنًا لتنمية االنحراف�ات الذهنية والعاطفية 
، ووس�يلة س�هلة الختراق الحياة األس�رية ورب�ط العالقات بين 
المراهقين والمراهقات ، مما يؤجج خطر انهدام األسر، وينشئ 
ل�دى الفريقي�ن ظاهرة الك�ذب والتحايل أو الج�رأة على حاجز 
القيم واألداب، وقد ص�ارت هذه المقاهي إحدى ظواهر الحياة 

المعاصرة بال رقيب وال حسيب.
وأفضل وسائل الحد منها ترشيد الناشئة في بيوتهم ومدارسهم 
من خطرها، ومما ترتب بس�ببها من علل وأمراض استشرت في 

األشباه واألمثال.
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ِ�مِ��ُي
�ي �ل��نيَا ا

يس�تقيم نجاح الترش�يد في ه�ذا المنهج على اس�تقامة المربي 
واألب واألم في عالقته بآداب الديانة، واقتناعه بالشريعة وآدابها 
وأنها المكون األساس�ي لالستقامة، وما عداها توليف اجتماعي 
أو فك�ري يرضخ للقبول والنفي حس�ب موقعه م�ن الجوائز في 

الدين والممنوع.
ولي�س س�رًا أن نبي�ن للق�ارئ نش�وء المش�كلة في اس�تخدام 

الوسائل االلكترونية وتحديد أسبابها.
فالمجتم�ع العربي واإلس�المي ظ�ل مجتمعًا ملتزم�ًا لضوابط 
الش�ريعة وتكليفاتها، بل وتميز بها عن غيره من بالد العالم على 

مدى القرون الطويلة.
ولما ضعف التركيب السلطوي في الحكم والعلم مع مزاحمة 
الثورة الصناعية والتطور المادي الحضاري تفككت عرى التربية 
الش�رعية والتعليم المنهجي اإلس�المي، واخترق المس�تعمرون 
والمس�تثمرون واقع الق�رار وبذلوا جهدًا كبيرا ف�ي هدم جدران 

البناء الهيكلي الشرعي.
وكان مبت�دأ ذل�ك مع إع�الن الجمهورية التركي�ة التي تزعمها 
مصطف�ى أتات�ورك بع�د تفكي�ك ع�رى ترك�ة الرج�ل المريض، 
ووض�ع مصطف�ى أتاتورك أس�اس النقض والقب�ض واالنفالت 
القيم�ي في رأس الدول�ة العلمانية الجدي�دة، والمتتبع لقرارات 
الدول�ة الفتية آنذاك ي�درك مدى المؤامرة المبيتة للقيم الش�رعية 

واألخالق المرعية في اإلسالم.
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الِت وم�ا تاله�ا ب�دَأ عه�ُد الُغثائيِة  وبِه�ذه األح�داِث والتح�وُّ
َتي�ن العربيِة واإلس�الميِة ، ب�دًءا ِم�َن المؤامرِة  والوه�ِن ف�ي األُمَّ
الُمدبَّ�رِة ، ُث�مَّ نقِض الُحك�ِم اإلس�الميِّ بِالحك�ِم الِعلمانيِّ فيما 
ِل 1923م ،  ول�ِة الِعلمانيِة في 30 تِش�رين األوَّ بع�ُد ، وإعالِن الدَّ
ولِة بفكِرها الِعلماني الجديِد على النحِو  وُصدوِر مرس�وماِت الدَّ

التالي : 
تخلِّي ُمصطفى أتاتورُك عن ُجملِة أراضي ُتركيا وسواِحِلها . 1

ومضايِقها للُحلفاِء .
ستوِر المدنيِّ .. 2 إلغاُء القوانين الشرعيِة وإقامِة الدُّ
3 .. » تعميُق مفهوِم الطورانيِة »المفهوِم الَقوميِّ
إلغاُء ِحجاِب المرأِة .. 4
تحويُل الُعطلِة الرسميِة ِمَن الُجُمعِة إلى األحِد .            . 5
األذاُن باللغِة التُّركيِة بداًل ِمَن اللُّغِة العربيِة .    . 6
منُع التعاُمِل بالعربيِة واستِبداُل اإلنكليزيِة بها .   . 7

وقد س�بَق هذه اإلجراءاِت إجراءاٌت ُمش�ابِهٌة في ُمؤتمِر لوزاَن 
عاَم 1921م ، وحضَره وفُد ُتركيا بِرئاسِة ُمصطفى أتاتورَك ، وفيه 
وضَع الوفُد اإلنكليزيُّ أربعَة ُشروٍط لالعتِراِف بِاستقالِل ُتركيا :

إلغاُء الِخالفِة اإلسالميِة .. 1
طرُد الخليفِة خاِرَج الُحدوِد .. 2
ولِة .. 3 إعالُن ِعلمانيِة الدَّ
ُمصادرُة أمالِك بني ُعثماَن .. 4





الفهرس
6 َياَنِة اإِلْساَلِميَّةِ  ِة ِمَن الدِّ َمْوِقُع الُمْسَتَجّداِت الَحَضاِريَّ

َعَلٰى  ِة  ْرِعيَّ الشَّ الَحَياِة  َشْأِن  بِاْكتَِماِل  والَحِديثِيُّ  الُقرآنِيُّ  الَبَياُن 
8 ِة     نَّ اأَلْرِض بالُقرآِن َوالسُّ

10 يِن اأَلْرَبَعةِ  اِشَئِة بِاْكتَِماِل ُأُموِر الدِّ اْكتَِماُل َوْعِي النَّ
11 ي    َوقِّ َرّقي َوالتَّ ي َوالتَّ َلقِّ َمَراِحُل التَّ
12 ِة   َمَصاِدُر االْنِحراِف في الَحَياِة اإِلْنَسانِيَّ
14 ينِ  َأَثُر ِغَياِب ِفْقِه الُمَتَغيَِّراِت في ِدَراَسِة َأْرَكاِن الدِّ

ِة  ْرِعيَّ الشَّ الَحَياِة  في  ِجْبِريَل  لَِحِديِث  ِة  ْرِعيَّ الشَّ الِقَراَءِة  َأَثُر 
16 ِة      َوالَوْضِعيَّ
17 الِت  الُعُلوُم الَخْمَسُة اّلتي ُيْعنٰى بها ِعْلُم ِفْقِه التََّحوُّ
ْكِن الّرابِِع18 َمْوِقُع االْختَِراَعاِت َواالْكتَِشافات ِمْن ِعْلِم الرُّ
20 الِت   َتْفِصيُل َمْفُهوِم الُمَتَغيَِّراِت في ِفْقِه التََّحوُّ
22 َراِت َوالُمْسَتَجّداِت بُِمِضاّلِت الِفَتنِ  َعاَلَقُة الُمَتَغيِّ
24 ِة   ٌة َعَلٰى اإِلْنَسانِيَّ ٌة َوُحجَّ َناَعُة نِْعَمٌة َرّبانِيَّ الصِّ
62 ُر اْستِْخَداِم اآلَلِة وَتْوِظيُفَها َسْلبًا وإِيَجابًا   َتَطوُّ
َناِعيَّة27 ْرِعيُّ الْستِْخَداِم اآلَلِة والَخَدَماِت الصِّ ْرِشيُد الشَّ التَّ
29 َواُصِل الُمَعاِصَرِة َوَما َتْحِمُلُه ِمْن َسْلبِيَّاٍت  َوَسائُِل التَّ

َواُصِل 31 ُة ِمْن َوَسائِِل اإِلْعاَلِم َوَشَبَكاِت التَّ ْلبِيَّ َماِذُج السَّ النَّ
َواُصِل  التَّ َشَبَكاِت  اْستِْخَداِم  َعَلٰى  َبُة  الُمَتَرتِّ ُة  يَّ حِّ الصِّ اأَلْضَراُر 

33 َعِة    والَوَسائِِل َواأَلْلَعاِب الُمَتَنوِّ
35 اِشَئِة َأَماَم الَوَسائِِل اإِلْعاَلِميَّةِ  َجُة لِلنَّ الُمَعاَلَجُة الُمَتَدرِّ
38 َوابِِط  اِشَئِة ِعْنَد ُمَخاَلَفِة الضَّ اِشِئ َوالنَّ ُعُقوَباُت النَّ



39 َهاِت لَِتْفِعيِل ٰهذا الَمْنَهِج  َتْوِجيُه الُمَربِّيَن واآلباِء َواأُلمَّ
40 ْجُل الُموَدُع في َمْعُر وَضاِت اأَلْجِهَزِة َوالَوَسائِلِ  الدَّ
42 ِد َعَلْيَها   َردُّ َمَقاِهي اإِلنترنِْت وُخُطوَرُة التَّ
43 الَخاتَِمُة      




